
Bestyrelsesm0de ROde Kors Grenaa

den 5. april 2Ot7

Fra bestyrelsen deltog Sonja Christensen,Borge Christensen, Else Jacobsen, Rasmus Hald Laursen og
Kirsten Ladefoged. Svend Erik Christiansen og J@rgen Honore' Andersen havde meldt afbud.

Suppleanterne Lars Christensen og Per JOrgensen deltog ogs6.

Desuden deltog konsulent Elin Christiansen delvist.

1. Kirsten b6d velkommen og blev referent og dirigent. Det blev besluttet, at Per fremover er sekreter og
derfor laver referat,

2. Referat og beslutningsprotokol fra sidste m@de

Referatet og beslutningsprotokollen fra modet den 9. marts 20L7 blev underskrevet.

3. Venligboernes Kultur Cafe'

Frivilligkonsulent Camilla Steskow fra Norddjurs Kommune har forespurgt, om Venligboernes Kultur Cafe'
m6 16ne lokalerne i @sterbrogade 18. Bestyrelses siger OK til dette.

Hvis 16net bliver til noget, skal Ovrige brugere af lokalerne, bl.a. familienetverket Helping Hands og
Ungdommens R6de Kors orienteres, og der skal ogsi laves et officielt ordensreglement. Miske der ogsi
skal gores rent lidt oftere.

4. Nyt fra kasseren

Salget i butikken i marts m6ned har veret overraskende godt, og det betyder, at den @konomiske situation
er fin.

Resten af 16net betales snart.

5. Ny indsamlingsleder

Inden bestyrelsesm6det blev der holdt et arbejdsmode med deltagelse af Elin, Sonja og Kirsten. M6let er at
fi aktiviteten Landsindsamling delt op iflere mere afgrensede aktiviteter, som kan bemandes af forskellige
personer. Elin viste sider, hvor der var lavet en opdeling, og Kirsten havde lavet en tegning af dette med i

alt 17 del-aktiviteter.

Et klart Onske er at fd flere lokale indsamlere. Flere muligheder blev nevnt, og Elin vil vende tilbage med
forslag til PR, diverse kontakter, annonceringer m.m.

Kirsten setter flere ord p6 tegningen med de t7 punkter. Nogle af disse er der fundet ansvarlige til.

Landsforeningen er ved at omlagge lT til aktiviteten inkl. nye vejledninger, der ikke er tilgengelige nu.

Vi kan dog godt rydde op i indsamler-databasen, s6 kun relevante indsamlere konverteres til nyt system.



Landskontoret st6r stadig for kontakten til tidligere indsamlere, og der vil ogs6 vere indsamlere fra
gymnasiet som tidligere ved hjelp af ambassa d4rer.

6. Orientering

Netbank forsikring:

Kursus:

Ture:

V6getjenesten:

FOrstehjelp:

Vi har fdet besked om, at der laves forsikring p6 netbanken. sonja oplyste, at det
koster 100 kr. pr. 6r.

Der udbydes kursus i introduktion til Rode Kors. Kirsten setter seddel op i

butikken, og sender mailtil bestyrelsen, s5 man kan tilmelde sig.

Else har feet tilbud fra flere busselskaber. Nogle af disse bad os selv booke
spisning p6 kroerne. Centrum Turist havde et mere ferdigt tilbud, og det
besluttede bestyrelsen sig for. Der kommer flere detaljer, n6r Else har modtaget
den endelige ordrebekreftelse.

Annoncering efter flere frivillige til vegetjenesten har ikke givet nogen
henvendelser.

Der har veret holdt statusmode for forstehjelp pd Djursland, I modet deltog
konsulent Ann Hjort Malthesen, Kenneth Flammild, Rana Musleh, Sonja og
Kirsten. Afbud fra forstehjelpsinstruktorer svend Erik og Bo. Der var ikke
modtaget svar fra Michael Kappel Overgaard. Ann skriver til Michael, at der ses
bort fra ham fremover, da der ikke er en tilfredsstillende kommunikation.

Rana deltager i Kenneths neste kursus, og hun afholder kursus i @sterbrogade
18, Grenaa den 20. maj2OL7. Ann og Kenneth gennemgik afdeling Grenaas
udstyr, som skal opgraderes, inden Rana skal bruge det. Ann bestiller de
nodvendige materialer og en person til at foretage opgraderingen.

7, Eventuelt

Neste m@de holdes torsdag den 11. maj20!7, kl. 14 i Osterbrogade 18.
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Beslutningsprotokol ROde Kors Grenaa

den 5-4-20L7

Per J6rgensen er valgt til sekreter for bestyrelsen.

Bestyrelsen siger OK til at Venligboernes Kultur Cafe' kan line lokalerne i @sterbrogade 18 hver
torsdag fra kl. 16.15 til 18.30.

Centrum Turist er valgt til turene til Silkeborg og Viborg.
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